
 
Міністерство юстиції України  

АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СЛУЖБИ 

 

Рішення 

зборів вченої ради Академії Державної пенітенціарної служби 
 

20 травня 2021 року                                                                                                  м. Чернігів 

 

Порядок денний: 

 

1. Про готовність випускових кафедр до проведення атестації випускників 

(здобувачів вищої освіти). 

2. Про визначення вартості підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора 

філософії за рахунок коштів фізичних юридичних осіб (на умовах контракту). 

3. Про графік освітнього процесу на 2021/2022 навчальний рік. 

4. Про затвердження Положень про територіально відокремлені структурні 

підрозділи Академії Державної пенітенціарної служби. 

5. Про внесення змін до складу проєктних груп освітньої діяльності у сфері вищої 

освіти в Академії Державної пенітенціарної служби. 

6. Про затвердження Положення про вчену раду Академії Державної пенітенціарної 

служби. 

7. Про затвердження Положення про організацію роботи конференції трудового 

колективу Академії Державної пенітенціарної служби. 

8. Про розгляд рішень науково-методичної ради Академії Державної пенітенціарної 

служби. 

9. Про розгляд і схвалення кандидатур щодо призначення тимчасово виконуючим 

обов’язки начальника: 

– територіально відокремленого відділення «Білоцерківська філія Академії 

Державної пенітенціарної служби»; 

– територіально відокремленого відділення «Хмельницька філія Академії Державної 

пенітенціарної служби»; 

– територіально відокремленого відділення «Кам’янська філія Академії Державної 

пенітенціарної служби». 

10. Про присвоєння вченого звання професора кафедри іноземних мов 

Академії ДПтС Биконі Оксані Павлівні. 

 

1. УХВАЛИЛИ: 

1.1. Інформацію про готовність випускових кафедр до проведення атестації 

випускників (здобувачів вищої освіти) взяти до уваги. 

1.2. Вважати підготовку випускових кафедр до проведення атестації випускників 

(здобувачів вищої освіти) задовільною. 
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1.3. Випусковим кафедрам у визначені строки та відповідно до встановленого 

порядку, провести атестацію випускників (здобувачів вищої освіти) Академії ДПтС. 

Відповідальні: завідувач кафедри кримінального, кримінально-

виконавчого права та кримінології Академії ДПтС 

Тагієв С.Р.; 

завідувач кафедри теорії та історії держави і права, 

конституційного права Академії ДПтС Шумна Л.П.; 

начальник кафедри психології Академії ДПтС 

Мірошниченко О.М. 

Контроль: перший проректор Академії ДПтС Олійник О.І. 

Термін: до 30.06.2021 

 

2. УХВАЛИЛИ:  

2.1. За результатами голосування рішення прийнято. 

2.2. Визначити вартість підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора 

філософії (2021 року набору) за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб (на умовах 

контракту): 

– на денній формі навчання в розмірі 18 000,00 грн на рік; 

– на заочній формі навчання в розмірі 16 000,00 грн на рік. 

2.3. Відділу фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку та начальнику 

ад’юнктури (аспірантури) Академії ДПтС керуватись зазначеними розрахунками під час 

укладання договорів із вступниками (аспірантами) 2021 року набору. 

Відповідальні: начальник фінансового забезпечення та  

бухгалтерського обліку – головний бухгалтер  

Академії ДПтС Котляр І.О.; 

начальник ад’юнктури (аспірантури) Академії ДПтС   

Крупко Я.М. 

Контроль: проректор Академії ДПтС Чебоненко С.О.  

Термін: до 30.11.2021 

2.4. Підготувати наказ про затвердження калькуляції видатків на підготовку 

здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за кошти фізичних, юридичних осіб 

2021 року набору на денній та заочній формах навчання. 

Відповідальний: начальник фінансового забезпечення та  

бухгалтерського обліку – головний бухгалтер  

Академії ДПтС Котляр І.О.; 

начальник ад’юнктури (аспірантури)  

Академії ДПтС Крупко Я.М. 

Контроль: проректор Академії ДПтС Чебоненко С.О.  

Термін: до 15.06.2021 

 

3. УХВАЛИЛИ:  

3.1. За результатами голосування рішення прийнято. 

3.2. Схвалити та затвердити графік освітнього процесу на 2021/2022 навчальний 

рік. 

3.3. Начальникам факультетів, кафедр, навчальному відділу Академії ДПтС 

дотримуватись графіків освітнього процесу в 2021/2022 навчальному році. 

Відповідальні: начальники факультетів, начальники (завідувачі) 

 кафедр, начальник навчального відділу  

Академії ДПтС Співак В.В. 

Контроль: перший проректор Академії ДПтС Олійник О.І. 

Термін: до 31.08.2022 
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4. УХВАЛИЛИ: 

4.1. Затвердити Положення про територіально відокремлене відділення 

«Хмельницька філія Академії Державної пенітенціарної служби». 

4.2. Затвердити Положення про територіально відокремлене відділення 

«Кам’янська філія Академії Державної пенітенціарної служби». 

4.3. Затвердити Положення про територіально відокремлене відділення 

«Білоцерківська філія Академії Державної пенітенціарної служби». 

4.4. Підготувати наказ про затвердження вищезазначених Положень. 

4.5. Перші примірники Положень передати на зберігання до сектору 

документального забезпечення, архівної справи та роботи зі зверненнями громадян 

Академії ДПтС. 
Відповідальний: начальник відділу по роботі з персоналом Академії 

ДПтС Вороніна С.В. 
Контроль: перший проректор Академії ДПтС Олійник О.І. 
Термін: 31.05.2021 

 

5. УХВАЛИЛИ:  

5.1. Внести зміни до складу проєктних груп освітньої діяльності у сфері вищої освіти 

в Академії Державної пенітенціарної служби.  

Відповідальний: начальник навчального відділу Академії ДПтС  

 Співак В.В. 

Контроль: перший проректор Академії ДПтС Олійник О.І. 

Термін: 31.05.2021 

 

6. УХВАЛИЛИ: 

6.1. Положення про вчену раду Академії Державної пенітенціарної служби 

схвалити та затвердити. 

6.2. Підготувати наказ про затвердження Положення про вчену раду Академії 

Державної пенітенціарної служби. 

6.3. Перший примірник Положення про вчену раду Академії Державної 

пенітенціарної служби передати на зберігання до сектору документального забезпечення, 

архівної справи та роботи зі зверненнями громадян Академії ДПтС. 
Відповідальний: учений секретар Академії ДПтС 

 Мошта І.М. 
Контроль: перший проректор Академії ДПтС Олійник О.І. 

    Термін: до 22.05.2021 

 

7. УХВАЛИЛИ: 

7.1. Положення про організацію роботи конференції трудового колективу Академії 

Державної пенітенціарної служби схвалити та затвердити. 

7.2. Підготувати наказ про затвердження Положення про організацію роботи 

конференції трудового колективу Академії Державної пенітенціарної служби. 

7.3. Перший примірник Положення про організацію роботи конференції трудового 

колективу Академії Державної пенітенціарної служби передати на зберігання до сектору 

документального забезпечення, архівної справи та роботи зі зверненнями громадян 

Академії ДПтС. 
Відповідальний: начальник відділу по роботі з персоналом 

Академії ДПтС Вороніна С.В. 
Контроль: перший проректор Академії ДПтС Олійник О.І. 

    Термін: 22.05.2021 
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8. УХВАЛИЛИ: 

8.1. Про схвалення та затвердження Положення про підготовку та захист 

кваліфікаційної роботи здобувачами вищої освіти на другому (магістерському) рівні 

за спеціальністю 053 «Психологія» Академії Державної пенітенціарної служби.  
8.1.1. Положення про підготовку та захист кваліфікаційної роботи здобувачами 

вищої освіти на другому (магістерському) рівні за спеціальністю 053 «Психологія» 

Академії Державної пенітенціарної служби схвалити та затвердити. 

8.1.2. Підготувати наказ про затвердження Положення про підготовку та захист 

кваліфікаційної роботи здобувачами вищої освіти на другому (магістерському) рівні за 

спеціальністю 053 «Психологія» Академії Державної пенітенціарної служби. 

8.1.3. Перший примірник Положення про підготовку та захист кваліфікаційної 

роботи здобувачами вищої освіти на другому (магістерському) рівні за спеціальністю 053 

«Психологія» Академії Державної пенітенціарної служби передати на зберігання до 

сектору документального забезпечення, архівної справи та роботи зі зверненнями 

громадян Академії ДПтС. 
Відповідальний: начальник відділу магістратури Академії ДПтС 

 Свириденко Н.М. 
Контроль: перший проректор Академії ДПтС Олійник О.І. 
Термін: до 31.05.2021 

 

8.2. Про схвалення та затвердження Положення про проходження практики 

студентами, які навчаються за кошти фізичних, юридичних осіб Академії Державної 

пенітенціарної служби.  
8.2.1. Положення про проходження практики студентами, які навчаються за кошти 

фізичних, юридичних осіб Академії Державної пенітенціарної служби, схвалити та 

затвердити. 

8.2.2. Підготувати наказ про затвердження Положення про проходження практики 

студентами, які навчаються за кошти фізичних, юридичних осіб Академії Державної 

пенітенціарної служби. 

8.2.3. Перший примірник Положення про проходження практики студентами, які 

навчаються за кошти фізичних, юридичних осіб Академії Державної пенітенціарної 

служби, передати на зберігання до сектору документального забезпечення, архівної 

справи та роботи зі зверненнями громадян Академії ДПтС. 
Відповідальний: начальник відділу магістратури Академії ДПтС 

 Свириденко Н.М. 
Контроль: перший проректор Академії ДПтС Олійник О.І. 
Термін: до 31.05.2021 

8.3. Про схвалення та затвердження Положення про підвищення кваліфікації 

науково-педагогічних працівників Академії Державної пенітенціарної служби.  
8.3.1. Положення про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників 

Академії Державної пенітенціарної служби схвалити та затвердити. 

8.3.2. Підготувати наказ про затвердження Положення про підвищення кваліфікації 

науково-педагогічних працівників Академії Державної пенітенціарної служби. 

8.3.3. Перший примірник Положення про підвищення кваліфікації науково-

педагогічних працівників Академії Державної пенітенціарної служби передати на 

зберігання до сектору документального забезпечення, архівної справи та роботи зі 

зверненнями громадян Академії ДПтС. 
Відповідальний: начальник навчального відділу Академії ДПтС 

 Співак В.В. 
Контроль: перший проректор Академії ДПтС Олійник О.І. 
Термін: до 31.05.2021 
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8.4. Про схвалення та затвердження Положення про видання наукового 

журналу «Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові 

науки» Академії Державної пенітенціарної служби.  
8.4.1. Положення про видання наукового журналу «Науковий вісник Сіверщини. 

Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки» Академії Державної пенітенціарної служби 

схвалити та затвердити. 

8.4.2. Підготувати наказ про затвердження Положення про видання наукового 

журналу «Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки» 

Академії Державної пенітенціарної служби. 

8.4.3. Перший примірник Положення про видання наукового журналу «Науковий 

вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки» Академії Державної  

пенітенціарної служби передати на зберігання до сектору документального забезпечення, 

архівної справи та роботи зі зверненнями громадян Академії ДПтС. 
Відповідальний: помічник ректора групи організаційно-аналітичної 

роботи та контролю Академії ДПтС Аніщенко В.О. 
Контроль: проректор Академії ДПтС Чебоненко С.О. 
Термін: до 31.05.2021 

 

8.5. Про схвалення та затвердження Положення про видання наукового 

журналу «Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право» Академії Державної 

пенітенціарної служби.  
8.5.1. Положення про видання наукового журналу «Науковий вісник Сіверщини. 

Серія: Право» Академії Державної пенітенціарної служби схвалити та затвердити. 

8.5.2. Підготувати наказ про затвердження Положення про видання наукового 

журналу «Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право» Академії Державної пенітенціарної 

служби. 

8.5.3. Перший примірник Положення про видання наукового журналу «Науковий 

вісник Сіверщини. Серія: Право»  Академії  Державної пенітенціарної служби передати на 

зберігання до сектору документального забезпечення, архівної справи та роботи зі 

зверненнями громадян Академії ДПтС. 
Відповідальний: завідувач кафедри адміністративного, цивільного та 

господарського права і процесу Академії ДПтС 
Ніщимна С.О. 

Контроль: проректор Академії ДПтС Чебоненко С.О. 
Термін: до 31.05.2021 

 

 

 

8.6. Про схвалення та затвердження Правил поведінки здобувача вищої освіти 

в Академії Державної пенітенціарної служби.  
8.6.1. Правила поведінки здобувача вищої освіти в Академії Державної 

пенітенціарної служби схвалити та затвердити. 

8.6.2. Підготувати наказ про затвердження Правил поведінки здобувача вищої 

освіти в Академії Державної пенітенціарної служби. 

8.6.3. Перший примірник Правил поведінки здобувача вищої освіти в Академії 

Державної пенітенціарної служби передати на зберігання до сектору документального 

забезпечення, архівної справи та роботи зі зверненнями громадян Академії ДПтС. 
Відповідальний: начальник навчального відділу Академії ДПтС 

Співак В.В. 
Контроль: перший проректор Академії ДПтС Олійник О.І. 
Термін: до 31.05.2021 
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8.7. Про розгляд та рекомендацію до друку навчально-методичного посібника 

«Методичні вказівки для підготовки до комплексного кваліфікаційного іспиту 

здобувачів вищої освіти з галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» зі 

спеціальності 053 «Психологія» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти» 

укладачів Волевахи І.Б., Данильченко Т.В., Кухар Т.В., Мірошниченко О.М., 

Щербатої В.Г.  

8.7.1. Рекомендувати до друку навчально-методичний посібник «Методичні 

вказівки для підготовки до комплексного кваліфікаційного іспиту здобувачів вищої освіти 

з галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» зі спеціальності 053 «Психологія» для 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти» укладачів Волевахи І.Б., Данильченко Т.В., 

Кухар Т.В., Мірошниченко О.М., Щербатої В.Г. 

Відповідальні: укладачі навчально-методичного посібника 

Контроль: проректор Академії ДПтС Чебоненко С.О. 
Термін: до 01.12.2021 

 

8.8. Про розгляд та рекомендацію до друку навчально-методичного посібника 

«Адміністративний примус: практикум» укладачів Самофалова О.Л., Шамрук Н.Б. 

8.8.1. Рекомендувати до друку навчально-методичний посібник «Адміністративний 

примус: практикум» укладачів Самофалова О.Л., Шамрук Н.Б. 

Відповідальні: укладачі навчально-методичного посібника 

Контроль: проректор Академії ДПтС Чебоненко С.О. 
Термін: до 01.12.2021 

 

8.9. Про розгляд та рекомендацію до друку навчально-методичного посібника 

«Політологія» укладача, доцента кафедри економіки та соціальних дисциплін 

Любича О.А.  

8.9.1. Рекомендувати  до друку навчально-методичний посібник «Політологія» 

укладача, доцента кафедри економіки та соціальних дисциплін Любича О.А. 

Відповідальний: доцент кафедри економіки та соціальних дисциплін 

Академії ДПтС Любич О.А. 

Контроль: проректор Академії ДПтС Чебоненко С.О. 
Термін: до 01.12.2021 

 

8.10. Про розгляд та рекомендацію до друку навчально-методичного посібника 

«Англійська мова. Практикум для психологів. Частина 1» укладача, доцента 

кафедри іноземних мов Набок А.І.  

8.10.1. Рекомендувати до друку навчально-методичний посібник «Англійська мова. 

Практикум для психологів. Частина 1» укладача, доцента кафедри іноземних мов 

Набок А.І. 

Відповідальний: доцент кафедри іноземних мов Академії ДПтС 

Набок А.І. 

Контроль: проректор Академії ДПтС Чебоненко С.О. 
Термін: до 01.12.2021 

 

8.11. Про розгляд та рекомендацію до друку навчально-методичного посібника 

«Українська мова (за професійним спрямуванням): курс лекцій» укладачів 

Мошти І.М., Шумейко З.Є.  

8.11.1. Рекомендувати до друку навчально-методичний посібник «Українська мова 

(за професійним спрямуванням): курс лекцій» укладачів Мошти І.М., Шумейко З.Є. 

Відповідальні: укладачі навчально-методичного посібника 

Контроль: проректор Академії ДПтС Чебоненко С.О. 
Термін: до 01.12.2021 
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8.12. Про розгляд та рекомендацію до друку навчально-методичного посібника 

«Українська мова (за професійним спрямуванням): практикум» укладачів 

Мошти І.М., Шумейко З.Є.  

8.12.1. Рекомендувати до друку навчально-методичний посібник «Українська мова 

(за професійним спрямуванням): практикум» укладачів Мошти І.М., Шумейко З.Є. 

Відповідальні: укладачі навчально-методичного посібника 

Контроль: проректор Академії ДПтС Чебоненко С.О. 
Термін: до 01.12.2021 

 

8.13. Про розгляд та рекомендацію до друку монографії «Актуальні напрями 

професійної підготовки офіцерів у закладах вищої освіти із специфічними умовами 

навчання» авторів Аніщенко В.О., Єрмака С.М., Шеремети О.П. та ін. за загальною 

редакцією В.О. Аніщенко.  

8.13.1. Рекомендувати до друку монографію «Актуальні напрями професійної 

підготовки офіцерів у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання» авторів 

Аніщенко В.О., Єрмака С.М., Шеремети О.П. та ін. за загальною редакцією 

В.О. Аніщенко. 

Відповідальні: колектив авторів 

Контроль: проректор Академії ДПтС Чебоненко С.О. 
Термін: до 01.12.2021 

 

9. УХВАЛИЛИ: 
9.1. Схвалено кандидатуру  Муштатенка Олександра Івановича щодо призначення 

тимчасово виконуючим обов’язки начальника територіально відокремленого відділення 

«Білоцерківська філія Академії Державної пенітенціарної служби». 

9.2. Схвалено кандидатуру Турецького Вячеслава Вікторовича щодо призначення 

тимчасово виконуючим обов’язки начальника територіально відокремленого відділення 

«Хмельницька філія Академії Державної пенітенціарної служби». 

9.3. Схвалено кандидатуру Тюфтія Сергія Миколайовича щодо призначення 

тимчасово виконуючим обов’язки начальника територіально відокремленого відділення 

«Кам’янська філія Академії Державної пенітенціарної служби».  

 
10. УХВАЛИЛИ:  

10.1. Підготувати та направити до атестаційної комісії Міністерства освіти і науки 

України атестаційну справу Биконі Оксани Павлівни, здобувача щодо присвоєння вченого 

звання професора по кафедрі іноземних мов Академії ДПтС. 

Відповідальний: учений секретар Академії ДПтС Мошта І.М.  

Контроль: проректор Академії ДПтС Чебоненко С.О. 

Термін: до 03.06.2021 

 


